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מקורות חברת מים בע"מ
ועדת המכרזים המרכזית

מכרז מסגרת למתן שירותי מדידה
במסגרת פרויקט קליטת המים המותפלים ממתקן התפלה גליל מערבי
מכרז מס'  / 66 – 2019ש
בהמשך לפרסום קודם של מכרז זה ,מודיעה בזאת מקורות חברת מים בע"מ (להלן "מקורות") על שינוי בתנאי
הסף וקביעת מועדים חדשים בהתאם למפורט להלן.
מקורות חברת מים בע"מ (להלן" :מקורות") מקדמת את ביצועו של פרויקט חיבורו למערכת אספקת המים הארצית
של מתקן התפלה גליל מערבי אשר ימוקם בגליל המערבי ,ממערב לכביש  4ולקיבוץ לוחמי הגטאות.
התכנית כוללת קו מחבר ממתקן ההתפלה לתחנה ומאגר מי שתייה בנפח איגום של  200,000מ"ק אשר מתוכננים
ממזרח לכביש  ,4תוואי קו מים צפוני ראשי לכיוון בריכות כברי וקו מים דרומי ראשי לכיוון קריית אתא אשר
מתוכננים בהתאם לרצועה המאושרת לתכנון קווי מים בתמ"א /34ב 6/וכן קו ראשי מזרחי מ"תחנת אפק" לכיוון
"בריכת קריות" המתוכננת באזור העיר טמרה ,הנמצא בבדיקת חלופות התוויה .כמו כן ,מתוכננים קוי מים מחלקים
נוספים .אורך הקוים (תוואי ההפקעה) הכולל הינו כ 40 -ק"מ .המערכת מתוכננת להקמה עד לשנת  2023ומקודמת
באמצעות הות"ל כ"-תכנית תשתית לאומית" (תת"ל)  90ו/90 -א' אשר הוגשה לות"ל ע"י רשות המים והיא כוללת
מעבר במעל  90גושים ועד כ 1,000 -חלקות.
לצורך קידום התכנית וביצועה ,מקורות תידרש לפעול להפקעת מקרקעין שונים בהתאם להוראות הדין [פקודת
הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) ]1943 ,וחוק התכנון והבניה ,תשכ"ה.1965-
להווי ידוע למציעים כי בעת פרסום מכרז זה טרם הושלמו ההליכים לקבלת כל האישורים לרבות
רגולטורים ,הנדרשים לצורך ביצוע העבודה ,וכי תחילת הביצוע ו/או הביצוע עצמו עשוי להתעכב עד לקבלת
מלוא האישורים הנדרשים לצורך הביצוע ,מבלי שיהיה בכך כדי להוות טענה ו/או דרישה של המציע הזוכה
כלפי מקורות.
כמו-כן ,ידוע למציעים כי עיכוב ו/או אי קבלת מלוא האישורים הנדרשים עשוי להביא לביטול מכרז זה ,מבלי
שיהא בכך משום טענה ו/או דרישה כלפי מקורות.
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מוזמנים להגיש הצעות אך ורק מציעים אשר עומדים בכל תנאי הסף המפורטים במסמך זה .מציע אשר לא
יעמוד בתנאי סף אחד או יותר ,הצעתו לא תידון.
תוקף ההסכם זה הוא לתקופה של  36חודשים ,מיום חתימת ההסכם ,או עד סיום הפרויקט ,לפי המוקדם
מבינהם כשלמקורות תהא שמורה האופציה להאריך התקשרות זו ב 24-חודשים נוספים ולאחריהם בעוד 24
חודשים נוספים (סה"כ  7שנים) וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ונהליה של מקורות בלבד.

קבלת מסמכי המכרז
הגשת הצעות להליך זה אינה כרוכה בתשלום.
לצורך קבלת מסמכי המכרז יש להגיע ליחידת מכרזים במקורות הממוקמת בבנין מקורות ,רחוב לינקולן  9ת"א,
קומה  ,7בימים א'-ה' בין השעות  08:00-15:30לפני המועד האחרון להגשת הצעות.
במעמד קבלת המסמכים יידרש המקבל למסור את פרטי הגורם עבורו נלקחו המסמכים (לרבות מספרי טלפון
ופקס למשלוח הודעות והבהרות) וכן יקבל עותק כרוך של מסמכי מכרז זה והתקן  USBלהגשת הצעתו.
יש לתאם מראש את ההגעה בטלפון .03-6230735/402

כנס מציעים
כנס המציעים ,אשר השתתפות בו היא חובה ומהווה תנאי סף להגשת ההצעות ,יתקיים בתאריך 16.12.2019
בשעה  10:00בבוקר .מקום המפגש לסיור יהיה בכניסה למשרדי מקורות ברחוב טובים  2חוף שמן חיפה
(נפגשים בסמוך לביתן השומר) .ב " – WAZEמקורות מרחב הצפון חיפה".
פרטים לגבי הגעה למקום המפגש ניתן לקבל ממנהל הפרויקט ,גב' גלבוע חדווה נייד מס'.050-2018225 :
יובהר ,כי גם חובת השתתפות בכנס המציעים חלה גם על מציעים שנטלו חלק בכנס הראשון.
יש להגיע לסיור בנעלי בטיחות.
מובהר כי יתאפשר לנציג אחד לייצג בסיור יותר ממציע פוטנציאלי אחד ,ובלבד שתוגש הצעה ע"י מציע אחד
בלבד מבין הגופים אשר יוצגו ע"י הנציג בסיור.

תנאי סף
רשאים להשתתף בהליך מציעים שקיבלו את מסמכי המכרז ויש בידם הידע ,היכולת ,כוח אדם מיומן וציוד
מתאים לביצוע המטלות המפורטות במסמכי ההליך המלאים ,העומדים בכל תנאי הסף שתמציתם מובאת להלן
ומפורטים במסמכי ההליך המלאים:
 .1על המציע להשתתף בכנס מציעים במקום ,במועד ובתנאים שנקבעו לעיל.
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 .2על המציע להיות עוסק מורשה המקיים חובת ניהול כספים ותשלומי מס כדין.
 .3המציע סיפק במהלך חמש ( )5השנים הקודמות למועד האחרון להגשת ההצעות למכרז זה ,שירותי מיפוי
ומדידה לצורכי הפקעות ,ללקוחות שהינן משרד ממשלתי ,רשות שהוקמה לפי דין ,חברה ציבורית שעיקר
עיסוקה פיתוח תשתיות ,חברה ממשלתית שעיקר עיסוקה פיתוח תשתיות ,ולכל הפחות בשני פרויקטים
גדולים (כהגדרתם להלן) ,בהם לכל הפחות פרויקט אחד אשר ההפקעות בו בוצעו בהתאם לפקודת הקרקעות
(רכישה לצרכי ציבור) 1943 ,ו\או בהתאם חוק התכנון והבנייה ו\או בהתאם לחוק כביש ארצי לישראל ו\או
בהתאם לחוק הגז ו\או בהתאם לחוק המים
יובהר כי לעניין תנאי סף זה פיתוח תשתיות הינו קווי תשתית ומתקני חיבור כהגדרתם בסעיף 274ב(ג)
לפקודת העיריות ,וכן כבלי תקשורת ,מיתקנים להולכת גז וצינורות להולכת חומרים מסוכנים כמשמעותם
בחוק החומרים המסוכנים ,תשנ"ג ,1993-דרכים ,מסילות ,שדה תעופה ,נמל ,מעגן ,מיתקן להתפלת מים,
מיתקני מים וביוב ,תחנת כוח ,מיתקן אחסון נפט ,גז ודלק ,מיתקני גז ומיתקני גט"ן.
יובהר כי לעניין תנאי סף זה" ,פרויקט גדול" הינו קטע או מתחם אשר במסגרתו הוכנו ע"י המציע תשריטי
הפקעה לפיתוח תשתיות כפי שהוגדר לעיל -ל  10חלקות רישומיות לפחות ובנוסף התבצע סימון לקראת
תפיסה

של

לפחות

10

חלקות

רישומיות,

בתוואי

באורך

של

לפחות

5,000

מ"א.

 .4המציע מעסיק ברציפות במהלך השנה האחרונה הקודמת למועד הגשת ההצעה לכל הפחות שני ( )2מודדים
מוסמכים בעלי רישיון תקף כמשמעותו בפקודת המדידות ולפי תקנות המודדים (מקצוע המדידה) ,התשמ"ב
 1982ועפ"י כל דין ,תקף למועד ההצעה שכל אחד מהם עובד אורגני ו/או בעל אחזקות ו/או שותף ,וכל אחדמהם מודד מוסמך וכ"א מהמודדים הינו בעל ניסיון בשירותי מיפוי ומדידה לצורכי הפקעות קרקעית של לכל
הפחות שלוש ( )3שנים שסיומן במועד הגשת ההצעות למכרז זה.
מובהר כי אחד משני המודדים כאמור לעיל יהיה "המודד המוביל" אשר ינהל את ביצוע המדידות הנדרשות
עפ"י הסכם זה בהתאם להתחייבות המציע ע"ג הנוסח המצורף כ"נספח 4א" והמציע לא יהיה רשאי למנות
גורם אחר אשר יהיה "המודד המוביל" אלא אם אושר מראש ובכתב על ידי מקורות ובכפוף לעמידתו בתנאי
הסף כאמור לעיל.

 .5הגשת המציע מעסיק ברציפות במהלך השנה האחרונה הקודמת למועד הגשת ההצעה לכל הפחות שרטט\ת
"אוטוקאד" אחד כעובד\ת אורגני /בעל אחזקות ו/או שותף ,בעל ניסיון בעבודה עם תוכנת "אוטוקאד" של לכל
הפחות שלוש ( )3שנים שסיומן במועד הגשת ההצעות למכרז זה.
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הגשת הצעות
ההצעות תוגשנה במעטפה סגורה לתיבה שביחידת המכרזים של מקורות ,ברחוב לינקולן  ,9קומה  ,7ת"א.
ניתן להגיש הצעות בימים א'-ה' לא יאוחר מיום  05.01.2020בשעה  12:00בצהריים.

לתשומת לב המציעים:
-

לצורך כניסה לבניין מקורות ברח' לינקולן  9בת"א יש לעבור "בקרת כניסה".

-

עקב עבודות הרכבת הקלה בתל אביב ייתכנו קשיי הגעה לאזור בנין מקורות.

על המציע להיערך בהתאם ולקחת זאת בחשבון על מנת לעמוד במועד ההגשה הנקוב לעיל.

תנאים כלליים
מקורות איננה מתחייבת להתקשר עם מציע כלשהו ,איננה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל
הצעה שהיא ,והיא רשאית לנהל מו"מ עם המציעים ו/או לקיים הליך של  ,Best & Finalאחד או יותר ו/או
לבטל את המכרז על פי האמור במסמכי המכרז ו/או על פי צרכיה.
מקורות שומרת על זכותה לבחור זוכה אחר זוכה.
מקורות שומרת על זכותה להזמין רק חלק מהרכיבים המתוארים במכרז ,לקבל חלקים מההצעה ,או לממשה
בשלבים; ובנוסף ,שומרת לעצמה את הזכות ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי לבטל מכרז זה ו/או לצאת
בהליך חדש ו/או לעדכן מכרז זה או מועדיו בכל עת ,וזאת ללא צורך במתן הסבר למציעים או
לשפותם/לפצותם .הודעה על הביטול/העדכון תשלח לכל מי שקיבל את מסמכי המכרז כמתואר לעיל.

הבהרות
לבירורים ,שאלות והבהרות ניתן לפנות ,בכתב בלבד ,למר אביטל אבי (בהעדרו/ה נא להשאיר הודעה אצל
גב' עמית קדוש) ,באמצעות דוא"ל  aavital@mekorot.co.ilו/או בפקס מספר  ,03-6230568וזאת לא
יאוחר מיום  26.12.2019בשעה  12:00בצהרים .יש לוודא קבלת הדוא"ל ו/או הפקס בטלפון
.03-6230735/707
תשובות לשאלות תימסרנה בכתב לכלל המציעים הפוטנציאלים בהליך זה ,ותהוונה חלק בלתי נפרד ממסמך
זה .למען הסר ספק מובהר בזאת כי רק תשובות שתימסרנה בכתב תחייבנה את מקורות ,ואין להסתמך על
כל תשובה שניתנה בע"פ בלבד.
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ועדת המכרזים המרכזית

המודעה פורסמה באתר האינטרנט של מקורות מדור מכרזים
http://www.mekorot.co.il
המודעה פורסמה הן בעיתונות בשפה העברית והן בעיתונות בשפה הערבית
יובהר כי בכל מקרה הנוסח הקובע הינו הנוסח המפורסם בשפה העברית

